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Para mais informações 
por favor contacte: 

Escola Profissional Cior 
Rua Amélia Rey Colaço nº 106 Ap. 
48 Vila Nova de Famalicão Portugual 
Telefone: +351.252.301.210  
mobcior@gmail.com 
www.cior.pt 

Website do projeto: 
http://jobsontrial.weebly.com 

Este projeto é financiado pelo Programa Europeu 

para a Aprendizagem ao Longo da Vida— Parcer-

ias de Aprendizagem Grundtvig  

Número do Projeto: 2013-1-FR1-GRU06-49601 7 

Esta publicação reflete apenas a opinião do autor,  

e a Commissião não pode ser responsabilizada 

por qualquer uso que possa ser feito da in-

formação aqui contida.  

JOT website: 
www.jobsontrial.weebly.com 
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O "Tribunal das Profissões" é a simulação de um 
tribunal, em que uma profissão é acusada de não 
ser suficientemente atrativa e de não desenvolver 
uma verdadeira política de igualdade de oportuni-
dades. Esta é uma atividade pedagógica que pro-
porciona aos adultos a possibilidade de contactar 
com o mundo do trabalho e com os as questões 
relacionadas com o emprego. O ênfase é coloca-
do na  expressão individual como forma de orien-
tação vocacional dos adultos. 

A metodologia usada neste projeto inspirou-se na 
"personal and vocational development activa-
tion" (PVDA). O desafio não é replicar exatamen-
te um tribunal, mas sim proporcionar aos adultos 
a oportunidade de argumentar e debater uma 
profissão.  

Objetivos pedagógicos 

Permitir aos adultos desempregados a ex-

ploração de ambientes ocupacionais ignora-
dos, de modo a expandir e confrontar as 
suas imagens mentais sobre uma determina-
da profissão. 

Ajudá-los a tomar consciência da subjetivida-

de das suas representações e escolhas. 

Incentivá-los a levar em consideração as 

profissões consideradas menos atrativas.  

Incentivar o desenvolvimento de conheci-

mentos, capacidades e competências que 
conduzam a um processo de exploração 
vocacional. 

Desenvolver a auto-estima, pela participação 

numa atividade em parceria com profission-
ais especializados, empregadores e outros 
stakeholders. 

Combater o preconceito quanto ao género.  
 

 

 O que é o “Tribunal 
d a s  P r o f i s s õ e s ”           
Trata-se de uma metodologia francesa usada 
em contextos de orientação social e ocu-
pacional de pessoas em situação de desem-
prego designada "tribunal des métiers" ("jobs 
on trial"). O role-play é a base desta metodo-
logia que coloca certos empregos/profissões 
em “julgamento”, analisando as vantagens e 
os inconvenientes de uma determinada área 
profissional. Este método procura fazer a pon-
te entre os empregadores e os desemprega-
dos através de um trabalho desenvolvido em 
conjunto, que reúne os profissionais especial-
izados e as pessoas em desvantagem social, 
que se encontram afastadas da formação e 
do emprego. Um grupo de adultos assume o 
papel de “Advogados de acusação”, outro 
grupo faz de “Advogados de Defesa” e as En-
tidades Empregadoras são chamadas a jul-
gamento. Este é um método muito apreciado 
para debater e descobrir uma determinada 
profissão, fomentando o interesse pelo em-
prego, sendo igualmente útil para trabalhar os 
preconceitos, a igualdade de género e a igual-
dade de oportunidades no mercado de tra-
balho. O Projeto JOT vai permitir aos parcei-
ros desenvolver uma metodologia de apoio a 
adultos vulneráveis  visando a sua Orientação 
Vocacional e a promoção da empregabilidade. 

Procedimentos 
Diversos grupos de “atores”  desempenharão cer-
tos papéis semelhantes a uma audiência de tribu-
nal: 

Juízes —  este grupo conduzirá a sessão e os 
respetivos procedimentos e apresentará as con-
clusões finais. Os juízes tentarão aproximar as 
posições entre os dois grupos de advogados de 
acusação e defesa. 

Advogados de acusação - este grupo apresenta-
rá os argumentos contra uma profissão. Este 
papel é normalmente representado pelos adultos 
desempregados. 

Advogados de defesa - este grupo apresentará 
as vantagens associadas à profissão e tentará 
eliminar os preconceitos associados à mesma. 
Normalmente este papel é desempenhado pelos 
profissionais especialistas do setor ou em-
pregadores que são convidados a participar na 
atividade. 

Relatores - este grupo fará o registo do julgamen-
to, tirando notas sobre os argumentos apresenta-
dos por cada uma das partes. 

Repórteres - Este grupo responsabilizar-se-á pe-
las fotografias/vídeo da sessão. 

Secretariado- Este grupo será o responsável   
pela receção dos participantes e pela organização 
do “Tribunal”.  

 Metodologia JOT  
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